แนวทางการบริหารยา
25% Sodium thiosulfate injection
(250 mg/ml in 18 ml vial หรือ 4.5 g/vial)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:
Sodium thiosulfate เปนสารละลายสําหรับฉีด
ใชตานพิษของ cyanide ภายหลังจากใช Sodium nitrate
injection เพื่อดึง cyanide ออกจาก cyanomethemoglobin
ใหกลายเปน thiocyanate โดยการให sulfer group แก
cyanide ซึ่งมีพษิ นอยกวาและถูกขับออกทางไต
ขอบงใช:
1. ใชตานพิษของ cyanide รวมกับการใชยา Sodium nitrite
2. ใชเปนยาเดีย่ วเพื่อตานพิษของ cyanide ในกรณีตอไปนี้
- พิษที่เกิดจากการสูดดมควันพิษจากการเผาไหม (smoke inhalation)
- ผูปวยที่เกิดพิษไมรนุ แรง เชน ผูปวยที่ฟนแลว หลังจากที่หมดสติ หรือเกิดอาการชักชวงสั้นๆ
- กรณีทกี่ ารรักษาดวย Sodium nitrite แลวอาจจะเปนอันตราย
3. ใชรวมกับยา sodium nitroprusside เพื่อปองกันการเกิดพิษของ cyanide จากการใชยา sodium
nitroprusside (ผสม Sodium thiosulfate ในอัตราสวน 10 ml ตอทุก 1 mg ของสารละลายยา
sodium nitroprusside)
การบริหารยา: ใหหลังจากใช Sodium nitrate
ผูใหญ: ขนาดยาที่แนะนํา คือ 12.5 g หรือ 50 ml หรือ 2.77 vial IV drip โดยไมตองเจือจาง
นาน 10-20 นาที หรือ 2.5-5 ml/min หรือเจือจางใน NSS 100 ml (หากบริหารยาเร็วเกินไปอาจทําใหเกิด
hypotension ได) โดยจะใหยาหลังจากไดรบั Sodium nitrate
หากพบวาผูปวยยังมีอาการอยูหลังจากทีใ่ ห dose แรกไปแลว 2 ชั่วโมง สามารถใหซ้ําไดในขนาด
ครึ่งหนึ่งของ dose แรกที่ใหไป
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เด็ก: ขนาดยาที่แนะนําคือ 400-412.5 mg/kg หรือ 7 g/m2 IV drip ในอัตราเร็ว เทากับ 625-1250
mg/min หรือ 2.5-5 ml/min หรือเจือจางใน NSS 50-100 ml หลังจากไดรับ Sodium nitrate
โดยขนาดยาสูงสุดของ Sodium thiosulfate ไมเกิน 12.5 g (50 ml)
หากพบวาผูปวยยังมีอาการอยูหลังจากทีใ่ ห dose แรกไปแลว 2 ชั่วโมง สามารถใหซ้ําไดในขนาด
ครึ่งหนึ่งของ dose แรกที่ใหไป
ตัวอยางเชน: ผูปวยเด็กหนัก 10 kg
ขนาดยาที่ควรไดรับ เทากับ 400 x 10 = 4,000 mg/dose ซึ่งยามีความเขมขน เทากับ 250 mg/ml
ดังนั้น ตองใชปริมาณยา เทากับ 4,000/250 = 16 ml หลังจากนัน้ ให IV drip โดยไมตองเจือจางนาน 3-7 นาที
หรือพิจาณาใหขนาดการใชยาตามปริมาณ Hemoglobin ที่ตรวจวัดได ดังนี้
ระดับ Hemoglobin
Initial dose 3% Sodium Nitrite
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Adapted form Berlin DM Jr. Pediatrics 1970;46:793.

Initial dose 25% Sodium Thiosulfate
(ml/kg)
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อาการไมพึงประสงค:
1. ควรพิจารณาถึงประโยชนและความเสีย่ ง หากมีการใชในผูปวยที่มีโรคประจําตัวเปน cirrhosis,
congestive heart failure, renal function impairment หรือ toxemia of pregnancy
2. สามารถทําใหเกิด thiocyanate toxicity ได เมื่อความเขมขนของ thiocyanate ในเลือดมากกวา
10 mg/100 ml อาการไดแก arthralgia, blurred vision, hyperreflexia, muscle cramps,
nausea,vomiting, psychotic behavior หรือ tinnitus
3. การบริหารยาเร็วเกินไปอาจทําใหเกิด hypotension ได
4. อาการบวมจากการคั่งของโซเดียม และ hypertension อาจกําเริบขึน้ มาได
สิ่งที่ตองติดตาม:
ควรมีการติดตาม Blood pressure อยางใกลชดิ และความเขมขนของ methemoglobin (ถาทําได)
การดูแลรักษาทั่วไป:
1. Airway & Breathing: ควรให oxygen แมวา PaO2 จะอยูใ นเกณฑปกติ เนื่องจากจะชวยใหภาวะ
hypoxia จาก hypoventilation และทําให tissue ได oxygen มากขึ้น (กรณีหายใจชาหรือเขียว)
หรือพิจารณา intubation กรณีที่ผูปวยมีอาการ apnea หรือ mental status change
2. Circulation: สวนใหญมี hypotension ควรใหสารน้ํา crystalloid และ vasopressor
3. กรณี severe acidosis pH < 7.16 พิจารณาให Sodium bicarbonate
4. กรณีชกั พิจารณาใหยา Diazepam 0.2 – 0.5 mg/kg IV ซ้ําไดทุก 5 นาที
ขอหามใช: ผูที่แพยา Sodium thiosulfate หรือสวนประกอบอื่นๆ ในยา
Pregnancy category: no data (Drugs in Pregnancy and Lactation) หรือ Category C (Drug Information)
Lactation: no data
การเก็บรักษายา:
เก็บรักษายาที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส เก็บยาใหพนแสง
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ผูผลิต:
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ฉลากชวยในการบริหารยา
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